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Mokinių
tarybos veiklos
ataskaita

RUGSĖJIS
Mokiniai į Mokinių tarybą buvo kviečiami ateiti savanoriškai. Mokinių tarybos nariai
gali būti 6-12 klasių mokiniai. Rugsėjo mėnesį įvyko trys Mokinių tarybos susirinkimai, kurių metu
buvo išrinkti vadovai, sudarytas Mokinių tarybos narių sąrašas ir aptartos visų metų veiklos. Slaptu
balsavimu Mokinių tarybos prezidentu buvo išrinktas Eimantas Mačiukevičius, o jo pavaduotojai –
Liudas Laurutėnas ir Evelina Necelytė. Sekretorė – Aušrinė Limonavičiūtė. Buvo patvirtintas
Mokinių tarybos narių sąrašas. Visi nariai siūlė veiklas kiekvienam mėnesiui, visiems mokslo
metams ir buvo sudarytas veiklos planas.

SPALIS
Mokytojų diena. Mokytojų dienos proga mokytojus sveikino linksmai nusiteikusi
Mokinių taryba. Mokiniai pūtė stebuklingus laimės burbulus bei nustebino savo keptais keksiukais,
kuriuos puošė deganti žvakutė. Visi mokytojai galėjo sugalvoti slaptą norą, kuris tikrai išsipildys,
jei tik pavyks užpūsti žvakutės ugnelę. Džiaugiamės, kad visiems mokytojams tai pavyko.

Šypsenos diena. Spalio 7 d. - Tarptautinė šypsenos diena. Mokinių taryba pasistengė,
kad net ir esant žvarbiam, rudeniškam orui, visi vos tik patekę į mokyklą plačiai nusišypsotų. Prie
įėjimo visus pasitiko "Šypsenų kontrolė", kuri reikalavo išsitraukti "šypsenos talonėlį", tuomet visų
laukė linksma muzika, muilo burbulai bei linksmi šypsniukai. Ilgųjų pertraukų metu vyko fotosesija

su linksma atributika, vyko Miss ir Misterio šypsenos rinkimai. Sveikiname nugalėtojus: Miglę
Mitkutę ir Giedrių Vaicechauską. Mokinių taryba visiems linki kuo daugiau šypsotis, nes šypsena
turi veidrodžio efektą.

Penktokų krikštynos. Spalio 21 d., Kauno Veršvų vidurinės mokyklos penktokus,
visai netikėtai užpuolė mokinių tarybos nariai, kurie nusprendė, kad jau būtų pats laikas
penktokėlius pakrikštyti, kad šie taptų pilnaverčiais mokyklos mokiniais. Visą mokylą sudrebino
penktokų kartojama skanduotė. Vėliau jie turėjo atlikti įvairias užduotis, kad įrodytų savo ištvermę,
jėgą, drąsą, bei mąstymą. Viską sąžiningai atlikus, mokiniai prisiekė išlikti ištikimais mūsų
mokyklos mokiniais iki kol paskutinis skambutis juos išskirs.

Helovyno šventė. Halloween'as neaplenkė ir mūsų mokyklos. Mokinių taryba
surengė pukią šventę, kuri tęsėsi net kelias dienas. Jau ketvirtadienį visos klasės pristatė savo
paruoštus moliūgus ir Helloween'o tematika papuoštas kabinetų duris. Tą pačią dieną mokinių
tarybos nariai kartu smagiai praleido laiką šiurpuliuką keliančių filmų vakare. Na, o penktadienį į
mokyklą pradėjo rinktis baisiausios būtybės, visus pasitiko šiurpi muzika ir netikėtumai. Saldžiais
prizais buvo apdovanotos klasės, kurios buvo išradingiausios puošiant duris ir skaptuojant
moliūgus. Po pamokų mokyklos mokiniai smagiai šėlo diskotekoje.

LAPKRITIS
Dalyvavimas Delfi mokyklos kovose. Mokinių taryba dalyvavo Delfi mokyklų
kovose ir surinko net 1110 balsų. Tikslas buvo laimėti radistų pasirodymą savo mokykloje bei
pareklamuoti savo mokylą. Šūkis buvo: Susivieniję mes galim viską, tad laimėsim ir Radistus!
MT:)

Akcija „Uniformai spaudţiam patinka“. Visą lapkričio mėnesį Mokinių taryba
organizavo akciją "Uniformai spaužiam patinka". Šios akcijos metu geriausios ir pavyzdingiausios

buvo trys klasės: 6a, 6i ir 9a. Šaunuoliai :) Mokiniai, kurie buvo pastebėti nedėvintys uniformų,
kaip simbolį gaudavo baltą popierinę varną iš mokinių tarybos narių.
Tolerancijos diena. Mokinių tarybos nariai prisidėjo prie tolerancijos dienos
organizavimo mokykloje. Tolerancijos veiklą kuruoja mokytoja D. Murauskienė, todėl prireikus
pagalbos, mokinių tarybos nariai padėjo atlikti įvairias veiklas.
Maisto banko akcija. Šiemet mūsų mokyklos Mokinių tarybos nariai prisidėjo prie
kasmetinės Maisto banko organizuojamos akcijos. Kelias dienas mokiniai dalino informacinius
lapelius ir padėjo rinkti paaukotus maisto produktus. Gera daryti gerą.

Tarptautinė nerūkymo diena. Lapkričio 17 d., Mokinių taryba ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė J. Masteikienė, Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje surengė akciją
skirtą Nerūkymo dienai paminėti. Ilgųjų pertraukų metu mokiniai sužinojo daug naudingos
informacijos apie rūkymo žalą, vaišinosi mėtiniais saldainiais ir obuoliais, kurie tapo simboliu,
siekiant gyventi sveikesnį gyvenimą, taip pat dalyvavo balionų pūtimo varžybose. Ši akcija buvo ne
tik įdomi, bet ir naudinga.

Akcija „Draugo diena“.

Lapkričio 29 d. Mokinių taryba surengė akciją, skirtą

draugo dienai paminėti. Visa mokyklos bendruomenė stengėsi įvardyti pačias svarbiausias tikro
draugo savybes.

GRUODIS
Gruodžio mėnuo – tai vienas ištisas švenčių laikotarpis, todėl ir Mokinių tarybą visas
savo veiklas sukoncentravo į tai. Buvo suorganziuotas Kalėdinis paštas, tarybos nariai išdalino
tikrai daug sveikinimų, atvirukų ir laiškų. Adventinės popietės metu, Mokinių tarybos nariai
pasveikino mokytojus, skaitė skaitinius ir įteikė simbolines dovanėles, kurias sudarė citrina ir
imbieras. Taip pat visi aktyviai ruošėsi Kalėdinam mokyklos renginiui, kuris kasmet pritraukia vis
daugiau mokyklos bendruomenės narių ir kitų svečių.
Akcija „Savaitė be namų darbų“. Mokinių tarybos nariai susitarė su mokyklos
administracija ir gruodžio 19-23 d., buvo leista skelbti akciją „Savaitė be namų darbų“. Į šią akciją
geranoriškai įsitraukė ir visi mokyklos mokytojai.

SAUSIS
Konferencija „Laimė mokyklos suole“. Sausio 14 dieną, šeštadienį, KTU
„Santakos“ slėnyje vyko mokinių savivaldų konferencija „Laimė mokyklos suole“, kurioje
dalyvavo mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovai: L. Laurutėnas, N. Raškinas ir E.
Mačiukevičius. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti patarimų, kaip pagerinti emocinę aplinką
mokykloje ir susipažinti su asmeninio tobulėjimo programa „Lyderių inkubatorius“.

Akcija „Nevėluokim į pamokas“. Visą sausio mėnesį Mokinių tarybos nariai
vykdė akciją „Nevėluokim į pamokas“. Nuolat priminė mokiniams, kad kartu galime kurti savo
gimnazijos taisykles ir jų laikytis. Mokytojams buvo paruošti informaciniai lapeliai, kuriuose
priminė, kad visiems vėluojantiems reikia žymėti dienyne raidelę „p“.

VASARIS
Valentino diena. Vasario 14 d., Mokinių tarybos nariai pasistengė, kad visa Veršvų
gimnazija nusispalvintų raudona spalva, skambėtų Meilės muzika ir gera nuotaiką sklandytų ore.
Mokiniai ir mokytojai visą dieną ieškojo išsitrauktų porų numeriukų, su kuriais turėjo įsiamžinti
prie širdelių sienos. Taip pat, ne vienas išdrįso išbandyti iššūkių užduotis ir skanavo saldumynus.
Tikimės, kad ši diena visiems patiko ir dalinamės keliomis įamžintomis akimirkomis.

Akcija „Nepraleidţiam nei vienos pamokos“. Visą vasario mėnesį Mokinių tarybos
nariai vykdė šią akciją, skatindami nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Buvo stebimas
pamokų lankomumas ir skelbiami rezultatai

KOVAS
Moters diena. Kovo 8-ąją Mokinių tarybos nariai nepamiršo pasveikinti visų mokyklos
mokytojų ir kitų darbuotojų moterų su Tarptautine Moters diena. Į pagalbą mokiniai pasikvietė savo
buvusį tarybos narį Juozą Sutkaitį, kuris savo gražia muzika ir daina padėjo pasitikti visas moteris
iškilmingiau ir įteikti po tulpės žiedą.

Kovo 11-osios šventė. Mokinių tarybos nariai dalyvavo Kovo 11- osios Šv. Mišiose ir
iškilmingoje eisenoje. Mokiniai buvo atsakingi už gimnazijos vėliavos nešimą eisenoje ir vėliavėlių
išdalinimą miestiečiams.
Miego diena. Kovo 21 d. - tarptautinė miego diena. Veršvų gimnazijos Mokinių taryba
šią dieną ragino visus mokinius pasipuošti pižamomis bei chalatais, mokinius vaišino kakava ir
surengė spalvingą fotosesiją su MMB sėdžiais.

Vandens diena. Veršvų gimnazijos Mokinių taryba ir visuomenės svaikatos priežiūros
specialistė J. Masteikienė suorganizavo įvairias veiklas vandens dienai paminėti. Buvo paruoštas
informacinis stendas, kuriame visi mokiniai galėjo rasti naudingos informacijos apie vandens
svarbą, mokytojai buvo vaišinami vandeniu, pagardintu citrina ir mėtomis, ant rastų pakabintų
vandens lašelių buvo rašomos mintys apie vandenį, o geriausiai testą atlikę 5 - os klasės mokiniai
buvo apdovanoti gertuvėmis.

Savaitė be patyčių. Mokinių tarybos nariai prisidėjo prie organizuojamų renginių ir
veiklų, kurie vyko šios savaitės metu.

BALANDIS
Maisto banko akcija. Šiemet dar kartą mūsų mokyklos mokinių tarybos nariai
prisidėjo prie kasmetinės Maisto banko organizuojamos akcijos. Kelias dienas mokiniai dalino
informacinius lapelius ir padėjo rinkti paaukotus maisto produktus. Gera daryti gerą.
Gimnazijos vardo suteikimo šventė. Visi Mokinių tarybos nariai aktyviai
įsitraukė į šventės veiklas. Dalyvavo Šv. Mišiose, atliko dainas chore Allegro, svečiams įteikė
gimnazijos suvenyrus. Mokinių tarybos pirmininkas Eimantas Mačiukevičius šventės metu, visos
gimnazijos mokinių vardu, sakė pasveikinimo žodį.

GEGUŢĖ
Akcija „PASVEIKINKIME GIMNAZIJĄ“. Mokinių taryba suorganizavo šią
akciją, siekdama pasveikinti gimnaziją su taip ilgai laukta švente ir į šį pasveikinimą buvo siekiama
įtraukti visą gimnazijos bendruomenę. Buvo nuspręsta iš visos gimnazijos bendruomenės narių
sudėlioti žinutę: MES MYLIME VERŠVŲ GIMNAZIJĄ.

Veiksmo savaitė. Mokinių tarybos organizuota Veiksmo savaitė įnešė daug geros
nuotaikos į gimnazijos mokinių kasdienybę. Visų pertraukų metu skambėjo muzika, vyko daug
veiklų, tokių kaip: piešimas kreidelėmis, burbuliatorius, rankų lenkimo varžybos, rytinė mankšta,
šokdynės, įvairios užduotys ir dar daug kitų užsiėmimų.

Visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos moksleivių
sąjungos organizuojamuose renginiuose ir atstovavo savo gimnjaziją.

